در سه دهه گذشته شاهد این
اتفاق بودهایم بهطوری که
شهرداران سعی کردند در
زیباسازی سیمای شهر از
شهروندان کمک بگیرند و در
قبال هزینهای که کسبه برای
زیبا ساختن کرکرههای بدقواره
و فرسوده مغازهها پرداختند،
از هزینههای مالیاتی شهری و
عوارض آنها چشمپوشی شد
میشــوند در صورتــی که بــرای کالنشــهری مثــل تهران
حاشیهنشینینوعیآسیبوچالشمحسوبمیشود.
ëëاجــاس شــهرداران کالنشــرهای آســیایی چــه
دستاوردهاییداشت؟
ایناجالسباابتکارشــهردارتهرانوباشــعار«آســیا
بــرایشــهروندان،همگرایــیبــرایزندگیبهتــر»برای
اولینبــاردرســال 1387وباحضوربیشاز 45شــهردارو
نمایندهشــهردارازشهرهایمختلفآســیاییدرتهران
برگزارشد.انتخابتهرانبهعنوانمحلدایمیدبیرخانه

علی محمدی  /ایران

ایــن اجــاس مهمتریــن دســتاورد نخســتین اجــاس
شــهردارانکالنشــهرهایآســیاییبــود.ازآنپــسهــم
مقررشــدنشستهاییبهفاصلههر 1تا 2ســالدریکیاز
شهرهایآسیاییبرگزارشودکهتاکنونتبادلتجربیات،
دانشوعلوممدیریتشهری،ارتباطاتبیشترمردمی،
روابطفرهنگی،ارتباطدیپلماســیمدیریتشهریبین
شــهردارانوکشــورهایآســیایی،ارتباطبینشهروندان
کشــورهایآســیاییباحمایــتمجالساینکشــورهاکه
عمومــت مردمــی هســتند ،همکاریهــای توریســتی و
گردشــگریکهبهمدیریتشهریبهترکمکمیکننداز
دیگردستاوردهایایناجالسبودهاست.
ëëنقشخواهرخواندگیشــهرهادرتحکیمدیپلماســی
رسمیچیست؟
یکیازفعالیتهایدیپلماســیرسمیایناستکه
برایارتباطبیشتربینمراکزمردمی،نهادهاوسازمانها
پیشــنهادخواهرخواندگــیدهدکــهدردرجــهاولارتباط
ســطوح دیگــری از مدیــرت شــهری و مردمــی را برقــرار
میکند؛نظیرارتباطاتبینمجالسمیانکشورهاکهدر
جهتتحکیمروابطوحمایتازدیپلماسیرسمیموثر
خواهدبود.طبیعیاســتوقتیشــهردارانباهمارتباط
برقــرار میکننــد ایــن خواهرخواندگی موجــب نزدیکی
فکری ،آمیختگیوتبادل فرهنگــی ،نوعی درکمتقابل
وتفاهممشــترکونزدیکیمیــانشــهروندانومدیران
وجوامعمیشــودکهایننزدیکیحتــیابعاداقتصادی،
تجــاریرانیــزدربرمیگیردکههــرکدامازاینهــابرروابط
سیاسیوتحکیمروابطدیپلماتیکمیانکشورهاهماثر
خواهندگذاشت.
 ëëتهرانازچهظرفیتهاییدرهمکاریهایکالنشهرها
برخورداراست؟
تهــران بــه عنــوان یکــی از بزرگتریــن کالنشــهرهای
خاورمیانــه اســت ضمــن اینکــه در جهــان نیــز کمتــر
کالنشــهریبااینظرفیتومیزانجمعیــتوجوددارد
ازایــنروبدیهیاســتمدیریــتچنینشــهریدانشو
مهارتخاصیرامیطلبــد.بههمیندلیلهماجالس
شهرداران کالنشــهرهای آســیایی در پایتخت کشورمان
برگزارشــدتاتبادلتجربیاتتهرانباسایرکالنشهرهای
آسیاصورتگیرد.سیستمحملونقل ،موضوعترافیک
و حومهنشــینی و همچنین ســایر ابعاد مدیریت شهری
تهران از ظرفیتهایی اســت که برای سایر کالنشهرهای
آسیاجالبتوجهخواهدبود.البت هکاستیهاییهمداریم
کهکمتربهآنهاتوجهشــدهاســت؛جمعیتباالیشــهر
ودرمقابــلبناهــاوموزههایمتعددتاریخــیوتفریحی
تهرانپتانسیلخوبیاســتکهنهتنهاباهمکاریوزارت
گردشــکریمیتوانبــهعنوانیکظرفیتگردشــگری
درونشــهریازآنهــابهــرهبردکــهمیتوانبــامدیریت
صحیحازاینپتانسیلبرایتبادلگردشگروهمکاریبا
دیگرکالنشهرهاخدمتگرفت.
البتهچهبساکهتجرباتسایرکالنشهرهانیزدرپیشبرد
وموفقیــتهرچهبهترشــهرتهــرانموثربودهاســت.به
عنوانمثالتاچندســالگذشــته ،ســاختبناهاحتیدر
کوچههای بن بســت بــدون رعایــت حقوق شــهروندان
انجــاممیگرفــتدرصورتیکهســالهایاخیرودرســایه
برگزاریاجالسشهردارانکالنشرهایآسیاییوتبادل
تجربیاتســاختبناهادرکالنشهریمثلتهرانهمراه
شــدهبانصبپوشــشهایحفاظتیوامنیتیوتابلوهاو
پالکاردهایعذرخواهیبرایرهگذرانوهمسایگان.
 ëëچالشهای مشــترک کالنشــهرهای آســیایی و تهران
چیست؟
بنابــرمقــرراتبینالمللــیهرکالنشــهربیــن 2تا8

میلیونجمعیــتدارد،بااینوجــودتهرانباجمعیتی
بالــغبر 14میلیوننفــرباچالشهاییچونتراکمورشــد
جمعیــتوتامیــننیازهایشــانازحملونقــلواقامت
گرفتهتانیازبهامنیت،رفاهوآموزشروبهرواستکهسایر
کالنشهرهانیزبهدالیلرشدجمعیت ،نیازگروههایسنی
مختلف،مهاجــرتومدیریتنیازهایمهاجرین(کهبا
فرهنگهای متفاوتــی وارد جامعهای بــا ثبات فرهنگی
بیشــتریمیشــوند)،حومهنشــینی،محیطزیســتو...
همینچالشهایمشترکرادارند.
 ëëچگونهمیتوانازتجاربدیگرشهرهادررفعمشکالت
تهراناستفادهکرد؟
ارتباط هرچــه بیشــتر خواهرخواندگیهــا ،مطالعه،
تحقیــق،وتبــادلتجربیــاتمیانشــهردارانآســیاییو
همچنینانتقالتجربیاتمدیرانشــهریباکشــورهای
مدل کــه کالنشهرهایشــان به کالنشــهر تهران شــباهت
دارنددررفعاینمشــکالتتأثیربســزاییخواهدداشت؛
درسهدههگذشتهشاهدایناتفاقبودهایمکهشهرداران
ســعیکردنددرزیباســازیســیمایشــهرازشــهروندان
کمکبگیرندوبهعنوانمثالدرقبالهزینهایکهکســبه
برایزیباساختنکرکرههایبدقوارهوفرسودهمغازههاو
تغییرپیادهروهاپرداختند ،ازهزینههایمالیاتیشهریو
عوارضآنهاچشمپوشیشد.
 ëëیعنی میتــوان روی تجاربشــهروندانهم برای رفع
مشکالتتهرانحسابکرد؟
همینطوراســت.بایــدکاریکردتامشــارکتمردمی
بانهادهایمسئولدرمدیریتشــهریایجادشود؛بعد
از 40ســالبــهاندازهکافــیتجربیاتنزدمــردم،نهادهاو
شهردارانوجودداردکهمیشودرویآنهاحسابویژهای
بــازکردوباتبــادلنظروهمراهیاصنافونشســتهای
محلیبهرفعمشــاتموجــودکمککرد.ازســویدیگر
شــهروندانازسفربهکشــورهایدیگرهمتجاربزیادی
کســبکردهاندوبارهــادیدهاندکهشــهرداریبــرایرفاه
شــهروندان و شــهروندان برای زیباسازی شــهرها هزینه
کردهانــد.اینهــارادرشــرایطیمطــرحمیکنــمکــهبایــد
بپذیریــم فرهنگســازی و فرهنگدهــی در تهــران بــه
عنــوانیکــیاززیباتریــنکالنشــهرهایجهــانضعیف
اســتوارتباطبیشترباشهردارانسایرکالنشهرهایدنیا
بهبودمدیریتوتوســعهمتوازنشهری،افزایشدرآمد
شهری،کاهشهزینههایشهروندانوافزایشمشارکت
شــهروندیرابههمراهخواهدداشــت.درغیراینصورت
میشودهمینسرنوشتاستفاده ازدوچرخهکهفرهنگ
وتفکریاستواردشدهازاروپا؛متاسفانهدرکشورماهمه
ملزومــاًتاینطــرحفراهــم نشــدهدرحالیکــهدراروپا
همهفرآیندهایمرتبطبااینطرحهمبهمطالعهشده
شپیادهروهابــهگونهای
تــاجاییکهحتــیبرایســنگفر 
برنامهریزیشدهکهبارســیدنبهچهارراهبافتزیرپازبر
میشودتاعالوهبرحفظامنیتدوچرخهسوار،فردنابینا
هممتوجهنزدیکشدنبهمحدودهنیازمنددقتوتوجه
بیشترشود.
درحقیقتاینرســالتدیپلماسیشــهریاستکه
فرهنگشهریرابهشهروندانآموزشمیدهدوشهری
آرامورضایتبخــشرابرایشــهروندانفراهممیکند.
متاســفانهاینموضوعدرکالنشهرتهرانکمتربهچشم
میخوردوحتیگاهیموجباتپریشانحالیوسرگردانی
شــهروندانرافراهــممیکنــد.درحالیکهکافیاســتاز
تهــرانبهشــهرکیشســفرکنیمتااحســاسکنیــموارد
کشوردیگریشــدیمومتوجهآرامشیشــویمکهدرشهر
برقراراستوهمچنینرعایتمقررات،امکاناتاقامتی
وحملونقلمتناسبباافرادیکهواردشهرشدهاند.
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